
 

Akce MŠ v průběhu září 

 

15. 9. čtvrtek - se děti ze třídy Sluníček vydají společně s ekologem Martinem Bodešínským, 
s dětmi ZŠ Dvořákův okruh a s dětmi z třídy Soviček (budova 
Svatováclavská), na vycházku vrch Cvilín. Dětem připravte sportovní oděv, 
obuv (nepromokavou), do batůžku dětem dejte pláštěnku, menší sladkost, 
ovoce a pití. Svačinu budou mít děti zajištěnou z mateřské školy. Před 
vycházkou doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště, komár). 
Lektorné bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. Z MŠ vycházíme v  7:50 hodin - 
přiveďte děti včas. 

22. 9. čtvrtek - se uskuteční v 15:45 hodin "Drakiáda" v parku u Městských lázní. Z MŠ 
vycházíme všichni společně (rodiče, děti, paní učitelky) v 15:30 hodin. 
Pokud si nevyzvednete své dítě do 15:30 hodin, nahlaste tuto informaci paní 
učitelce ve třídě. Dětem připravte létající draky. Všichni jste srdečně zváni. 

18. 9. neděle -  se bude konat „Den otevřených zahrad a sportovišť v Krnově “ od 15:00 – 
18:00 hodin. Plakát s informacemi, které zahrady budete moci navštívit, bude 
zveřejněn ve vestibulu MŠ po obdržení od pořadatelů. Pro děti budou 
připraveny stanoviště a menší odměna. Akce je pořádána v rámci 
Evropského týdne mobility a také v rámci projektu MA 21 Krnov.  

27. 9. úterý   -  ve spolupráci s Lesy České republiky se děti z třídy Sluníček a děti z třídy 
Soviček (Svatováclavská) vydají do „Zámeckého parku Hynčice“, kde budou 
dětem připraveny úkoly a stanoviště s lesní tématikou. Dětem připravte 
sportovní oděv, obuv (nepromokavou), do batůžku dětem dejte pláštěnku, 
menší sladkost, ovoce a pití. Svačinu budou mít děti zajištěnou z mateřské 
školy. Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště, 
komár). Akce bude hrazena z příspěvku SRPŠ. Z MŠ vyjíždíme v 8:00 
hodin, přiveďte děti včas. Předpokládaný příjezd k MŠ v 11:45 hodin na 
oběd. 

 

Z důvodu nepříznivého počasí nebo hygienického opatření mohou být akce přesunuty na jiný 

termín nebo zrušeny. V tomto případě budete včas informování na informační tabuli 

v mateřské škole. 


